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วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม 

จุดเน้นสำนักงาน 

จุดเน้นสถานศึกษา 
 

  

"องค์กรชั้นนำในการบริหารจดัการศึกษา ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา  
บนพ้ืนฐานความเป็นไทย" 

 
 
 

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ จิตบริการ ทำงานเปน็ทีม 
 

 

1. สำนักงานสะอาด รม่รื่น สวยงาม 
 2. ภาพลักษณ์ใหมด่้วยกลยุทธ์ “ยิ้ม ทัก ถาม” 
 3. บุคลากร มีวินัย เอาใจใส่งาน บริการประทับใจ แจ่มใสทักทาย แต่งกายดูดี มีความ
รับผิดชอบ มีจติอาสา มจีิตสาธารณะ 

 
1. การอ่านออกเขียนได ้

 2. สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระสำคัญ 
 5. การสอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกังวล 
 6. ครสูอนเตม็เวลา เต็มหลักสตูร เต็มศักยภาพ 
 7. การนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 8. ห้องเรียนคณุภาพเอื้อต่อการเรยีนรู้ 
 9. โรงเรียนสะอาด รม่รื่น สวยงาม 

10 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมจรยิธรรม “ผู้บริหารอยู่  
ครูสอน โรงเรียนสวย ห้องเรียนคณุภาพ นักเรียนดีเก่งเรียนรู้อย่างมคีวามสุข” 
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ผู้บริหาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 ดร.ประจวบ หนูเลี่ยง  ผอ.สพป.พังงา 089-879-4811 

2 นายสมภาพ นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา  089-290-4733 

3 นายชัยยุทธ์ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา 081-986-9649 

4 นายอุดม เด่นเฉลมิชัยกุล รอง ผอ.สพป.พังงา 088-563-4512 

กลุ่มอำนวยการ  
โทรศัพท์ 076-413-684 โทรสาร 076-411-922 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางวราภรณ์  คงเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  061-249-6562 

2 นางเครือวัลย์  ทิพย์ศรีนมิิต นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 081-537-9523 

3 นางสุรีรตัน์  รักษ์จันทร ์  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 062-492-9149 

4 นางจันทรักษ์  ไชยผดุงนิรันดร ์ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 089-728-2297 

5 นายชัยพร  สินทรัพย ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 081-132-9444 

6 นายพิทักษ์  โก้สกุล พนักงานขับรถยนต ์  089-970-4122 

7 นายบุญเจดิ  ทองยวญ  พนักงานขับรถยนต ์  085-474-5052 

8 นายมานพ  ยิ่งผล พนักงานขับรถยนต ์  093-573-2111 

9 นางสาวสมติา มุริกะ เจ้าพนักงานธุรการ 093-117-5909 

10 นางนารี  รุ่งเรือง พนักงานทำความสะอาด 087-882-7214 

11 นายบุญฤทธ์ิ  เหมาะมาศ  ยาม  087-625-7378 

12 นายปยิะณัฐ  ศรีสุวรรณ พนักงานทำความสะอาด 081-326-2169 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  
โทรศัพท์ 076-413-283 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางสาววิไลลักษณ์  คำดำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 084-184-1102 

2 นางวินิดา  ศรีสุวรรณ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ 083-508-5088 

3 นางสาวกมลศรี  สุวรรณรัตน ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 098-739-2996 

4 นางมนต์นภา  ถนอมสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 095-257-5897 

5 นางสาววรรณลยา สุขน้อย นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 089-790-1979 

6 นายวสุรตัน์ รุ่งเรือง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัตกิาร 087-617-1438 

7 นางสาววิรัญญา  รำเพย  นักวิชาการพัสด ุ  080-147-4660 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โทรศัพท์ 076-411-984 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางภัทราวรรณ  ทิพย์ธนสาร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-504-5824 

2 นางสาวขวัญตา  เทียนทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 089-474-0447 

3 นางสาวชนัญชิดา  เจรญิสำราญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 086-685-8075 

4 นางนฤมล  สุภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 087-418-7810 

5 นางสาวปิยนาฎ ประสิว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ  083-107-3730 

6 นางสาวเพ็ญศรี  เรืองรัตน ์ เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 064-969-8594 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางสาวปวริศา สายบุญ นิติกรปฏิบตัิการ 081-766-6382 
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กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์ 076-412-529 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางสาวพจนา  วานิชกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 086-685-7768 

2 นางจุฑา  โกยวาณิชย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 081-456-8972 

3 นางสาววราภรณ์ ช่วงชุณห์สอ่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบัตกิาร 080-582-2964 

4 นายสุรศักดิ์  ช่วยลุง เจ้าพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล 092-992-9824 

5 นายศรายุทธ  ทั้งรักษ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร ์ 087-383-0370 

6 นางสาวนัทธชา ทาระพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 090-158-3898 

 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

โทรศัพท์ 076-413-379 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางสาวณัฐวรา  วัฒนะ ผอ.กลุ่มนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

097-165-4465 

2 นายสมพร ชัยบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 081-979-6264 

2 นางสาววิภาวรรณ  สังขะเวช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 087-468-9882 

3 นายนิคม ปานรักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจดัการเรียนรู้  086-596-1766 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทรศัพท์ 076-413-379 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางสาวศิรลิักษณ์  พูลศริ ิ ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

090-919-9780 

2 นายพรหมเทพ  สุขศริิสมัพันธ์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 081-829-7596 

3 นางอุษา  สินจำเริญ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 084-695-8883 

4 นางสาวภัคจริา รักชีพ พนักงานราชการ  
(นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจำสำนกัเขตพื้นที่) 

098-678-6029 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
โทรศัพท์ 076-413-684 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ 

1 นางสาวสุวรรณา  ชีวิตโสภณ ปฏิบัตหิน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 089-891-4415 

2 นางจุฑาทิพย์  ทองด้วง นักวิชาการการเงินและบญัชีชำนาญการ 084-053-5760 
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ข้อมูลติดต่อประสานงานสถานศึกษาในสังกัด 
อำเภอเมืองพังงา 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

1 อนุบาลพังงา นายพีระ  เสมพืช 097-998-2420 076-460-652 

2 บ้านเขาเฒ่า นายนิกรณ์  โยมเนยีม 082-803-3503 076-596-465 

3 บ้านกลาง นางวรรณา โบบทอง  076-596-468 

4 เกาะเคี่ยม นางเข็มพวง รอดเจรญิ 062-642-4959 076-596-468 

5 เกาะปันหย ี นางพรรณราย จรุงการ 083-181-7430 076-450-638 

6 เกาะไม้ไผ ่ นางสุภิญญา ประกอบศิลป์ 
(ครู รก.) 

089-971-1342 076-412-575 

7 เกาะหมากน้อย นางนิลมณี  ศรีม่วง 084-852-5956 - 

8 บ้านทุ่งเจดีย ์ นายบุญรัฐ หลักแหลม 089-731-8360 076-430324 

9 เมืองพังงา นายสหสัชัย  นาคพันธ ์ 089-290-8469 076-450-896 

10 วัดชนาธกิาราม นางวิภาดา ขุนนิตย ์ 095-068-4481 076-415-192 

11 วัดสองแพรก นายจรยินนัท์ อุดมผลชัยเจริญ 089-649-0229 - 

12 บ้านบางกัน นายเอกลักษณ์ สมบตัิบุญ 089-198-2524   076-415-238 

13 วัดปัจจันตคาม นายเสริมศักดิ์ ทันยุภัก 085-781-4558   076-450-424 

14 บ้านตากแดด นางสาวกนกพร คงยศ 091-820-8853 076-440-533 

 



ห น้ า  | 8 
 

 

อำเภอตะกั่วทุ่ง 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

15 บ้านหินร่ม นางสายฝน  เจริญกลุ 083-644-7979 076-412-841 

16 บ้านติเตะ นายสุรชัย ปานพืช 063-485-0214 076-490124 

17 บ้านย่านสะบ้า นางสาววนิดา  หินน้อย 081-538-2615 076-417-153 

18 บ้านเจ้าขรัว นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์ (ครู รก.) 086-272-8969 076-490-123 

19 บ้านคลองไส นางสาวยุวัณฎา ทองดอนโพธ์ิ 095-878-2553 076-415-289 

20 บ้านอ่าวมะขาม นายประสาร อับดล 090-165-8104 076-417-041 

21 บ้านคลองเคียน  นางสาวนุสลัน หัสนีย์  087-294-3443   076-451-270 

22 บ้านกะไหล  นายประสิทธ์ิ วงศ์ขจร  093-582-9572   076-444-100 

23 วัดดิตถาราม  นายสน ิ เจอะสุข  089-473-6804   076-494-082 

24 บ้านป่ายาง  นางสาวพัชรินทร์ สุขทิพย ์ 087-266-8779  076-490-118 

25 บ้านบางหลาม  นางวารุณี พ่านปาน 088-692-5359 076-494-164 

26 บ้านเกาะกลาง  นายสุรชัย ปานพืช (รก.) 089-291-4152  076-412-750 

27 วัดศรีรตันาราม  นายธงชาติ ทองขาว 084-658-0383   076-490-121 

28 วัดไตรมารคฯ  นางนงเยาว ์ ศักดาศักดิ์  081-676-9862   076-581-494 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

29 บ้านท่าปากแหว่ง  นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ 063-078-5991 076-490-127 

30 บ้านท่านุ่น  นางสาวกันยารักษ์  เดชทัพ  094-580-9559   076-452-064 

31 บ้านดอน  นางทัศนี ศรีพารา 089-593-4431   076-581-981 

32 บ้านเขาปิหลาย  นางจิราพร จรจติ 093-748-6868 076-434-384 

33 บ้านบางจัน  น.ส.วินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง   095-428-5979   076-490-128 

34 บ้านทองหลาง  นางนมภรรณ วรรณงาม 084-625-7714 076-490-126 

35 วัดนากลาง
มิตรภาพที ่163  

นางวิสุทธิ์ศรี  ยังพงศภัทร  089-652-5665   076-581493 

36 บ้านควน  นางสุจิตรา อธิกิจไพบูลย์(คร ูรก.) 096-305-0967 076-494-337 

37 บ้านแหลมหิน  นายจิรพนธ์ หีมย ิ 087-050-7993  076-417-053 

38 บ้านบากัน  น.ส.วินัสรา ณ ตะกั่วทุ่ง (รก.) 095-428-5979   076-417-056 

39 บ้านในหยง  นางสาวปาริชาต ชูแก้ว   063-071-8682   076-551-055 

40 บ้านกระโสมฯ  นางสาวกรองทอง รัตนพันธ์  081-609-3889   076-496-537 

41 วัดตรัยรัตนากร  นางสาวนงลักษณ์ ชนัฐสุวัตรศรี  084-306-7681   076-496-455 

42 บ้านลำวะ  นางกันทิมา กิจประสงค์(ครู รก.) 085-473-8968 076-496-276 

43 วัดสุวรรณคหูา  นางสาวสิรินนภัส โพชนาธาร 081-982-9336 076-450-333 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

44 บ้านเขาเปาะ  นางสาวอนัชฌา เดชเส้ง 096-963-6062 076-496-987 

45 วัดราษฎร์สโมสร  นางสาวขวัญฤทัย ทองแท้ 087-889-5172 076-796-846 

อำเภอทับปุด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

46 วัดราษฎร์อปุถัมภ ์ นางสาวนฤมล ทวีทรัพย ์ 084-919-2464 076-490-137 

47 บ้านคอกช้าง  นายอนันตพงศ์ ขนาดผล 062-428-5035 076-456-088 

48 วัดโคกสวย  นายจรุง ศุภพฤกษ์  089-871-8531   076-442474 

49 อนุบาลทับปุด  นางสาววันวิภา  ประสิว  080-648-1161   076-599-121 

50 วัดนิโครธาราม  นายสิทธิชัย ทองคง  081-273-8076   076-599-122 

51 บ้านในวัง  นายภูริทัต ลิ่มจู้หม้อ 083-391-6234 076-490-135 

52 บ้านทุ่งไทรงาม  นายรุ่งโรจน ์ อุตราภาส (รก.) 087-281-1188   076-441-475 

53 บ้านถ้ำทองหลาง  นางสาวมณรีัตน์ บญุเตม็  081-415-8025   - 

54 บ้านบ่อแสน  นายรุ่งโรจน ์ อุตราภาส  087-281-1188   076-599-874 

55 ไทยรัฐวิทยา 54 
(วัดไสเสียด)  

นางอรอุมา  สุวรรณรตัน์  085-782-0554   076-599-912 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

56 วัดนิโครธคณุากร  นายกิตติพงษ์ พลภักด ี 099-256-5163  076-456-275 

57 บ้านท่าสนุก  นายสนั่น  ประสพมิตร  098-065-6930   076-456-276 

 
อำเภอท้ายเหมือง 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

58 วัดสุวรรณาวาส  นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตร 083-692-2823  076-484-307 

59 บ้านทุ่งดอน  นายผดุง ละเอียดศิลป ์ 089-973-7688 076-490-150 

60 บ้านบางทอง  นางนันทนา ตันติวิวัฒน์ (รก.) 087-894-2928  076-490-184 

61 บ้านใหญ่  นายวรวุฒิ สุขเอียด  084-747-4191   076-484-226 

62 วัดอินทนิน  นายกันต์ณัฐภัทร โกยดุลย ์ 063-619-8613  076-496-143 

63 วัดประชุมศึกษา  น.ส.ณัฐธญัวรัชญ์ ศรอินทร์  096-161-8329   076-445-203 

64 นิคมสร้างตนเอง 1  นายณัทรณักรณ์ ศรจีันทร์แก้ว 
(ครู รก.) 

083-042-6261 076-490-140 

65 บ้านควนแรด  นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สวัสดิ์โสต 

(ครู รก.) 
093-578-7460   076-490-142 

66 บ้านฝ่ายท่า  นางสาวสุภาพร บุญช่วย   084-630-0229   076-473-539 

67 บ้านเกาะนก  นางสาวสุภาพร บุญช่วย(รก.)   084-630-0229   076-490-141 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

68 วัดปัตติการาม  นายสุเมธ ปักขะมา  082-100-3095   076-453-077 

69 ชาวไทยใหม่ ฯ  นางสาวจันทิมา อิ๋วสกลุ 086-960-0702  076-490-138 

70 วัดเหมอืงประชาราม  นางวิลาวัลย์  บุตรจันทร์  095-274-1082   076-571-795 

71 บ้านท่าดินแดง  นายสุเมธ ปักขะมา (รก.)  082-100-3095   076-417-051 

72 บ้านพอแดง  นายนันท์ฐวริทธ์ิ เพชรสุก 093-619-4717  076-432-224 

73 บ้านเขาน้อย  นางสาวจันทน ีตันสกลุ(ครู รก.) 089-591-1079   076-571-932 

74 วัดประชาธิการาม  นายธนาวุฒิ ภิรมย์พันธ ์ 093-727-3762   076-484-830 

75 บ้านห้วยทราย  นางสาวจันทน ีตันสกลุ  089-591-1079   - 

76 บ้านบ่อดาน  นางกิ่งกนก ยิ่งวุฒิวรกุล 095-964-2559  076-461-540 

77 บ้านในไร่  นายสัญชัย ครีีภพ  087-888-6971   076-490-552 

78 บ้านบางคลี  นางนันทนา ตันติวิวัฒน์ 087-894-2928  076-484-579 

79 บ้านนาแฝก  นางสาวรัตติยา หอมจันทร์  081-858-9533   - 

80 นิคมสร้างตนเอง 2  นายไกรศร ไชยเทพ  089-290-1638   076-453-904 

81 วัดช้างนอน  นางสาวเดือนเต็ม แฝงสีคำ 082-286-9084  076-490-154 

82 บ้านลำแก่น  นายเจรญิ กู้เขียว  081-893-2627   076-443-102 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

83 พระราชทานทับละมุ  นางอัสรีนา ร่าเหม 090-168-8096  076-443-114 

 
อำเภอกะปง 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

84 บ้านกะปง  นางนภาพร นาคอุดม 087-278-1018 076-499-120 

85 กะปง  นางอรุณี นพฤทธ์ิ (ครู รก.) 089-070-4606 076-499-119 

86 บ้านปากถัก  นางสุจิตรา  เจียมจำนงค์  089-289-7733   076-499-118 

87 บ้านบางแก้ว  นางอภิญญา เตี๋ยวสกลุ 089-287-2960 076-499-117 

88 บ้านปากพู่ ฯ  นางสาวสุทิศา  พู่พัฒนศิลป์  082-808-0725   076-499-575 

89 บ้านช้างเชื่อ  นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์ (รก.)  089-873-0283   - 

90 วัดนารายณิการาม  นายวุฒิพงศ์  ภิรมย์   089-873-0283   076-455-738 

91 บ้านรมณีย์  นายชัยพร คงทอง   086-271-7486   - 

92 บ้านท่าหัน  นายนิมิตร ตั้นตั้ง (ครู รก.) 086-277-0845 - 

93 บ้านปากคลอง  นางสาวศิรลิักษณ์ แซ่ตั้น 061-541-5946 076-490-612 
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อำเภอตะกั่วป่า 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

94 บ้านบางใหญ ่ นางสาวรวิพร ต่อวงศ์  063-215-1980 076-490-132 

95 บ้านโคกยาง  นางสาวอำพร  พัดตัน   089-592-9737   - 

96 บ้านบางกรัก  นางปานจันทร์  ชูเอียด   086- 272-1377   076-441-215 

97 บ้านท่าจูด  นางสาวอามีเนาะ สูเตะ  098-016-4020  - 

99 บ้านบางนายสี  นางณัฐนิชา  สพันธุวงศ์  (รก.) 081-895-1799   - 

99 บ้านบางด้ง  นางพรนิภา  พันธุ์รัตน์   089-874-5989   076-679-677 

100 บ้านบางม่วง  ว่าท่ี ร.ต.บุญเลิศ  สุวรรณรตัน์   081-396-2872   076-593-244 

101 บ้านบางมรวน  นางณัฐนิชา  สพันธุวงศ์   081-895-1799   076-593-519 

102 บ้านนอกนา  นายธวัชชัย  เจียมจำนงค์   081-078-3533   076-412-603 

103 บุญสูงอุปถัมภ์  นางสาวกุณชรัศม์พฤกษา 
เอนกเมธีพฤกษา   

063-535-6593 - 

104 บ้านน้ำเค็ม ฯ  นางสาวปาริชาต  วิเชียร   065-375-3991  076-593-245 

105 วัดคมนียเขต  นายศักดิ์ชาย แซ่จิ๋ว   091-826-0237   076-487-151 

106 บ้านบางเนียง  นางวรรณา แก้วช่ืน  091-650-9579   - 
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อำเภอคุระบุรี 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

107 บ้านห้วยทรัพย์
มิตรภาพที่ 61  

นางสาวเกสริน เกตุชู  087-474-3275  076-496-116 

108 บ้านสวนใหม่  นางมารี กำแก้ว   089-972-5705   076-490-115 

119 บ้านเตรยีม  นายปรีดา  บุญช่วย   086-269-1375   076-457-242 

110 บ้านบางหว้า  นายเลอศักดิ์ เพชรสุก   098-015-7064   076-472-301 

111 บ้านหินลาด  นางสาวจิรภิญญา เกยีรติภริพัฒน์  084-306-4403  076-472-062 

112 คุระบุรี  นางบุญศิริ ชูพงศ์   080-883-8259   076-491041 

113 บ้านคุระ  นายสมชาย สุขสวสัดิ์  088-759-1621  076-491-963 

114 บ้านทับช้าง  นายอาคม แก้วมณ ี 087-622-1796 - 

115 บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์  นางแสงเดือน  วรรณรัตน์   089-474-1833   076-410-962 

116 เกียรติประชา  นางสาวจิตศิริ วิเชียร(ครู รก.) 080-690-0815 - 

117 บ้านบางติบ  นางจันทิมา จันทรวัฒน์ (ครู รก.) 083-102-6122 076-410-547 

118 บ้านคุรอด  นายประยรู  แทนบุญ   081-979-5105   076-488-628 

119 บ้านทุ่งละออง  นายวุฒิชัย บุญณมี   098-954-1874   076-490-104 

120 บ้านบางครั่ง  นางณัชษัณ  ตันติเพชราภรณ์   062-235-1419  - 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

121 บ้านตำหนัง  นางบังอร กาญจนพันธุ ์  089-913-8995   076-488-317 

122 บ้านบางวัน  นายจักรพงษ ์เอียบสกลุ  081-415-7419  076-488-311 

 
 

อำเภอเกาะยาว 

ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

123 เกาะยาว  นายวิชาญ  เก็บทรัพย์   081-607-0009   076-597-112 

124 บ้านริมทะเล  นายสมโภชน์ ศรสีมุทร 086-286-6682 076-597-116 

125 บ้านน้ำจืด  นางฉัตรชนก พึ่งถิ่น   093-773-6141   076-597-115 

126 บ้านท่าเขา  นางอุษา เปกะมล (ครู รก.) 081-956-2290 076-582727 

127 บ้านช่องหลาด  นายอรัญ ทำนากล้า   081-958-7410   076-494-464 

128 บ้านคลองเหีย  นายอรัญ ทำนากล้า  (ครู รก.) 
นางสุริยา สืบพงษ์ (ครู) 

081-958-7410   
065-348-8251 

076-490-107 

129 บ้านคลองบอน  นายนพรัตน์ ทองอยู่    086-274-1182 076-494-424 

130 บ้านย่าหมี  นายอนันต์  หาญจติร   084-719-7763   076-480-551 

131 อ่าวมะม่วง  นายเจษฎา  อนันตศรี   086-271-1211   076-490-112 
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ที ่ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา โทรศัพท์มือถือ 
เบอร์โทรศัพท์

โรงเรียน 

132 บ้านพรุใน  นายภณ  สมอเนื้อ   090-864-9216   076-582-464 

133 บ้านท่าเรือ  นางสาวอัจฉรา สอนสั่ง 089-464-4791 076-490-111 

134 อ่าวกะพ้อ  นายอุดม กูลดี   081-894-0279   076-582-515 

135 บ้านคลองดนิเหนยีว  นายนันตชัย แอบ ู  086-953-7843   076-490-110 

 
 

หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดพังงา 

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 076-413-264 076-410-281 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา 

076-481-620 076-481-925 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัพังงา 

076-481-035 076-481-637 

สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดพงังา 076-455-104  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 076-490-842  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์ 076-406-486 076-406-484 
สถานบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัรามคำแหง  
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตจิังหวัดพังงา 

076-428-400 076-428-419 
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หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร 
วิทยาลัยชุมชนพังงา 076-599-014 076-599-214 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยพังงา 076-496-451 076-496-528 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 076-412-077 076-412-045 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 076-455-085  
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 076-432-280 076-571-123 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 076-481-529 076-481-530 
สถานศึกษาในสังกัด สพม.14 
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 076-412-065 076-411-579 
โรงเรียนสตรีพังงา 076-412-052  
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยายน 076-473-101 076-473-102 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 076-581-387 076-581-388 
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎรร์ังสรรค์ 076-451-284  
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 076-484-956  
โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 076-455-104  
โรงเรียนทับปดุวิทยา 076-599-012 076-599-011 
โรงเรียนเกาะยาววิทยา 076-597-107  
โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” 076-421-118 076-431-331 
โรงเรียนตะกั่วป่าครีีเขต 076-425-511  
โรงเรียนกะปงพิทยาคม 076-499-108  
โรงเรียนคุระบรุีชัยพัฒนาพิทยาคม 076-491-274  

  

 ยิ้ม ทัก ถาม 
 

 
คุณภาพ ถูกต้อง  
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